(85Ï36.$Ò1,$

VODA V KRAJINE

(XUySVNHãWUXNWXUiOQH
DLQYHVWLþQpIRQG\

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

www.zmenaklimy.sk
PODPORA INFORMAČNÝCH AKTIVÍT ZAMERANÝCH
NA ZNÍŽENIE RIZIKA POVODNÍ A NA OBJEKTÍVNE INFORMOVANIE
O NEPRIAZNIVÝCH DÔSLEDKOCH ZMENY KLÍMY

VODA V KRAJINE
TATIANA KALETOVÁ

1

FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA
A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA
SPU V NITRE
VODA JE NAJROZŠÍRENEJŠOU

VODA V KRAJINE

problémy, keď je jej príliš

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI)
veľa (povodne) alebo príliš málo
LÁTKOU
V PRÍRODE.
vznikla
v roku
1995. Medzi prioritné oblasti činností
(sucho). Najväčšie problémy spojené
Spolu
ovzdušímktoré sú nevyhnutným
FZKI
patrís pôdou
veda aa výskum,
predpokladom
naplnenia
poslania v oblasti vzdelávania.
s vodou spôsobuje človek svojou
je nezastupiteľnou
zložkou

činnosťou
odčerpávaním vody
v životnom
prostredí
človeka. Je
Fakulta
garantuje
výchovno-vzdelávací
proces
v akreditovaných
študijných
programoch
na všetkých
z pôdy, „zapečatenie“ povrchu
nevyhnutná pre
existenciu
živých
troch
stupňoch
vysokoškolského
vzdelávania,
pôdy a zabránenie vsakovaniu vody
organizmov
– rastliny,
živočíchy,
realizovaných kreditovým systémom ECTS.
mikroorganizmy, človek.

do pôdy, vypúšťanie nečistených

Prioritne
sa sústreďuje
na vzdelávanie odborníkov
Na druhej
strane spôsobuje
odpadových vôd a pod.
orientovaných na záhradnícku výrobu, ovocinárstvo,
vinohradníctvo a vinárstvo, zeleninárstvo a kvetinárstvo,
na navrhovanie záhradných a parkových úprav, sadovnícko-architektonické návrhy verejných, vyhradených
a rekreačných priestorov, obnovu a údržbu zelene,
pozemkové úpravy, ochranu pôdy, vôd a ovzdušia,
odpadové hospodárstvo, výstavbu a obnovu vidieka.

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Bakalárske študijné programy (Bc.):
S záhradníctvo,
S krajinné inžinierstvo,
S krajinná a záhradná architektúra,
S pozemkové úpravy a informačné systémy
v poľnohospodárstve.
Inžinierske študijné programy (Ing.):
S záhradníctvo,
S International Master of Horticulture Science,
S krajinné inžinierstvo,
S záhradná a krajinná architektúra,
S biotechnika parkových a krajinných úprav.
Doktorandské študijné programy (PhD.):
S záhradníctvo,
S krajinné inžinierstvo,
S záhradná a krajinná architektúra.

„VODA, ČO ODTIEKLA,
UŽ MLYN NEPOŽENIE.“
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(Španielske príslovie)

FZKI je súčasťou Centra excelentnosti pre integrovaný
manažment povodia v meniacich sa podmienkach
prostredia (CEIMP), ktoré sa špecializuje na oblasť
znižovania rizík zmeny klímy na životné prostredie
a možnosti proaktívnej adaptácie.
FZKI týmto projektom prispieva k zvyšovaniu environmentálneho povedomia a informovanosti laickej
 Kamenistý
potok vo okolí
Sihly (Kaletová,
2016)
i odbornej
verejnosti
možnostiach
zmierňovania
dopadov klimatickej zmeny v oblasti vodného
hospodárstva.
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ZDROJE VODY
Z hydrologického hľadiska sa
rozlišujú:
S atmosférická voda – je
stálou súčasťou ovzdušia, jej
kvalita závisí od kvalitatívneho
stavu ovzdušia a môže byť
znížená najmä vplyvom oxidu
siričitého, oxidov dusíka,
amoniaku a ťažkých kovov;
S povrchová voda – voda
odtekajúca alebo zadržiavaná
v prirodzených a umelých
nádržiach na zemskom
povrchu, jej zdrojom sú
zrážky, výtok podzemnej
vody a roztápanie ľadovcov;
S podpovrchová voda – delíme ju
na pôdnu (voda v zóne aerácie)
a podzemnú
ZÓNA AERÁCIE –
vodu (voda
zóna, v ktorej je
časť pôdnych pórov v zóne
saturácie).
vyplnená vodou
a časť vyplnená
vzduchom

Prírodné
faktory, ktoré

ZÓNA SATURÁCIE – zóna,
v ktorej sú všetky pôdne póry
vyplnené vodou
 Tajch Vindšachta v Štiavnických Baniach (Kaletová, 2015)

ovplyvňujú vodné zdroje u nás sú
klimatické pomery, teplota, zrážky
a výpar, morfologické a geologické
pomery, vegetačný kryt, zloženie
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pôdy a hydrogeologické vlastnosti
územia.
Za trvalý zdroj vody môžeme
považovať iba tú časť vody, ktorá
sa v kolobehu vody v prírode stále
obnovuje. Zásoby vody na Zemi
sú zdanlivo veľmi veľké, ale ich
priestorové a časové rozloženie
a ich kvantitatívne vlastnosti nie
sú v súlade s potrebami ľudstva.
Podiel sladkej vody využiteľnej pre
človeka je približne 3 %, pričom
väčšia časť je zamrznutá v ľadovcoch
alebo sa nachádza vo veľkých
hĺbkach pôdy.
Aby sa zásobárne vody v pôde
plnili, voda potrebuje voľne
prejsť vrstvami pôdy, ktoré tvoria
povrch Zeme. Ak budujeme
rozsiahle parkoviská, nákupné
strediská a rozsiahle cestné siete,
uzatvárame tým prístup dažďovej
vody do pôdy pod asfaltom.
Intenzívne poľnohospodárstvo má
rovnako za následok stvrdnutie
horných vrstiev pôdy, cez ktoré
dažďová voda nemôže viac
prenikať. Voda potom zostáva
na povrchu, kde ju slnko veľmi
rýchlo vysuší. To znamená,
že do zvodnených vrstiev sa
dostáva menej vody.
Ďalším následkom tvrdnutia
povrchovej pôdy sú záplavy.
Keď prší, voda môže odtekať iba
po povrchu do riek, ktoré však
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nemôžu prijať tak nadmerne veľké
množstvo vody, a preto sa vylievajú.
Takmer každý z nás bol svedkom
povodne na našom území.

Tieto problémy a miera, akou
sa odčerpáva voda na pitie,
zavlažovanie a výrobu, znamená,
že zásobárne podzemnej vody sa
postupne vyprázdňujú.

iná
0,9 %

sladká voda
3%

rieky a potoky
2%

podzemná
voda
30,1 %
slaná voda
97 %

VODA NA ZEMI

povrchová
voda
0,3 %

močiare 11 %

jazerá
87 %

ľadovce
68,7 %

SLADKÁ
VODA

SLADKÁ KVAPALNÁ
POVRCHOVÁ VODA

 Rozdelenie vody na Zemi

KOLOBEH VODY
Kolobeh vody (hydrologický cyklus)
je neustály proces, v ktorom je voda
vyparená (evaporovaná) z oceánu,
prenášaná nad pevninu v podobe
vlhkých vzdušných más a v prípade
existencie priaznivých podmienok
spadne na pevninu v podobe
zrážok (dážď, krúpy alebo sneh).
Zrážky, ktoré dopadnú na zemský
povrch sú rozdelené niekoľkými
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spôsobmi (cestami). Časť sa zachytí
na povrchu, kde padne a odtiaľ
sa vyparí do ovzdušia. Ďalšia časť
vody tvorí povrchový odtok, ktorý
napĺňa potoky a rieky. Posledná
časť vody vsiakne (infiltruje) do
pôdy, odkiaľ môže neskôr naplniť
vodné toky alebo vsakuje do nižších
vrstiev pôdy (perkoluje) po hladinu
podzemnej vody. Odtečená voda
po povrchu spolu s vsiaknutou
vodou môžu dotiecť až do oceánu.
Voda vsiaknutá do pôdy je taktiež

Objem vody v jednotlivých druhoch vody a percentuálny podiel
na celkom objeme vody na Zemi
Objem vody (km3)

%

1 338 000 000

96,54

ĽAD, ĽADOVCE A SNEH

24 064 000

1,74

PODZEMNÁ VODA

23 400 000

1,69

– SLADKÁ

10 530 000

0,76

– SLANÁ

12 870 000

0,93

PÔDNA VLHKOSŤ

16 000

0,001

PERMAFROST
A KONTINENTÁLNY ĽAD

300 00

0,022

JAZERÁ

176 400

0,013

ATMOSFÉRA

12 900

0,001

RAŠELINISKÁ A MOČIARE

11 470

0,0008

VODNÉ TOKY

2 120

0,0002

BIOLOGICKÁ VODA

1 120

0,0001

SVETOVÝ OCEÁN

PERMAFROST – stále
zamrznutá pôda
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využívaná rastlinami, z ktorých
je v podobe transpirácie (výpar
z rastlín ako produkt ich dýchania)
vyparovaná do ovzdušia. Evaporácia
a transpirácia sa súhrne nazývajú
evapotraspirácia. Opísaný kolobeh
sa označuje ako veľký kolobeh vody.
Kolobeh vody, ktorý sa uskutočňuje

len nad hladinou oceánov alebo len
nad povrchom pôdy, sa nazýva malý
kolobeh vody.

BILANCIA VODY

Voda použitá (spotrebovaná)
vegetáciou je označovaná aj ako
„zelená voda“. Voda v jazerách,
nádržiach, potokoch a v pôde sa
nazýva „modrá voda“.

Vodnú bilanciu tvorí hydrologická
bilancia a vodohospodárska
bilancia. HYDROLOGICKÁ BILANCIA
porovnáva zmeny v množstvách vôd

v povodí, v čiastkovom povodí alebo
vo vodnom útvare za určený časový
interval. VODOHOSPODÁRSKA
BILANCIA porovnáva požiadavky na
vodu so zdrojmi vody v uvažovanom
mieste a čase, a to čo do množstva
a kvality.

Celková bilancia vodných zdrojov SR (mil. m3)
KONDENZÁCIA

BILANCIA

2003

2010

2017

HYDROLOGICKÁ BILANCIA

ZRÁŽKY

ZRÁŽKY

28 088

59 117

40 535

ROČNÝ PRÍTOK DO SR

53 626

71 810

61 099

ROČNÝ ODTOK

60 527

98 524

73 777

ROČNÝ ODTOK Z ÚZEMIA SR

7 009

22 939

11 126

VODOHOSPODÁRSKA BILANCIA

TRANSPIRÁCIA

CELKOVÉ ODBERY SR
VÝPAR

1 040,2

602,27

578,63

VÝPAR Z VODNÝCH NÁDRŽÍ

61,8

48,08

54,14

VYPÚŠŤANIE DO
POVRCHOVÝCH VÔD

910,4

698,49

611,88

Zdroj: Správy o stave životného prostredia na Slovensku

POVRCHOVÝ ODTOK

PODPOVRCHOVÝ ODTOK

VSAK (INFILTRÁCIA)

Na základe hydrologickej bilancie
môžu vodohospodári lepšie
hospodáriť s vodou, rozhodovať

o množstve vody využívanej
v priemysle, poľnohospodárstve
a na pitné účely.

 Kolobeh vody v krajine
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FUNKCIE VODY
Voda, ako jedna zo základných
zložiek krajiny a životného
prostredia človeka, plní mnoho
veľmi významných spoločenských
i ekonomických funkcií. Voda má
celospoločenskú funkciu, ku ktorej
v súčasnej dobe pristupuje rad
ďalších pre človeka dôležitých
funkcií, z ktorých vyberáme:
S biologická funkcia – vyplýva
zo skutočnosti, že voda má
vedľa pôdy prvoradý

význam pre zabezpečenie
výživy obyvateľstva, poskytuje
im vodu na pitné účely, ale
umožňuje život vodným
rastlinám a živočíchom tvoriacim
súčasť potravy človeka,
S zdravotná funkcia – je
nezastupiteľná pre zaistenie
osobnej i verejnej hygieny
človeka a pre široké uplatnenie
pri jeho liečbe a rekreácii;
S estetická a kultúrna funkcia –
prejavuje sa v niekoľkých
rovinách, napr. v oblasti
tvorby krajinného prostredia
človeka, pri zvýšení životnej

úrovne človeka, zvýšení
ekologickej stability krajiny;
S politická a hospodárska
funkcia – je daná strategickým
významom vody pre celú
spoločnosť, voda využívaná
v priemysle pri výrobe tovarov
a pri poskytovaní služieb,
tvorí prirodzené hranice

napr. pri výrobe energie
v atómových elektrárňach;
S dopravná funkcia – námorná
a vnútrozemská (riečna)
doprava, preprava materiálu
a látok (napr. pôda, živiny);
S energetická funkcia – je
využívaná mechanická,
chemická a tepelná

biologická
zdravotná

chladiaca

estetická

dopravná
VODA

kultúrna

hospodárska

politická

energetická
náboženská

 Vodné koleso. Voda ako zdroj energie (Kaletová, 2016)
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medzi štátmi (napr. Dunaj,
Dunajec, Poprad, Morava);
S funkcia vody
v poľnohospodárstve –
voda je bezalternatívny
prvok v poľnohospodárskej
výrobe, nakoľko je
potrebná pre pestovanie
plodín a chov zvierat;
S funkcia vody ako
chladiaceho média

energia vody napr. na
výrobu elektrickej energie,
poháňanie strojov (stroje
pracujúce vďaka vodnému
kolesu – mlyny, píly atď.);
S funkcia odpadového
prostredia – tvorí
priestor na vypúšťanie
odpadových vôd z domácností,
priemyslu, zdravotníckych
zariadení a pod.
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POTREBA A SPOTREBA VODY
Potreba a spotreba vody vo svete
neustále narastá. Vzhľadom
k obmedzenému množstvu vody
je potrebné nároky spoločnosti
plánovať tak, aby vodné zdroje
boli pre rôzne národohospodárske
účely využívané racionálne
a optimálnym spôsobom.
POTREBA VODY je súhrn nárokov
užívateľov alebo spotrebiteľov
vody na veľkosť, zabezpečenosť
a časové rozdelenie dodávky vody
z jej zdroja.
SPOTREBA VODY je množstvo vody,
ktoré sa pri jej užívaní spotrebuje
(výpar, infiltrácia, súčasť výrobkov)
a nevypúšťa sa bezprostredne
do vodného recipientu. Užívateľov
vody predstavujú:
S verejné vodovody –
zásobovanie pitnou vodou;
individuálne je hodnotený
vývoj potrieb pre obyvateľstvo,
priemysel, poľnohospodárstvo
a pre iné odbery;
S poľnohospodárstvo – zvlášť
sa hodnotí potreba vody
na závlahy
a pre živočíšnu výrobu;

S priemysel – využívanie
vody pre technologické
procesy, chladenie, výroba
pary a kúrenie, ťažba
a hydraulická doprava,
priemyselná vybavenosť;
S energetika – chladenie
elektrární.
Pri využívaní vody na výrobu
elektrickej energie pomocou
vodnej elektrárne nedochádza
k priamej spotrebe vody,
nakoľko sa využíva len jej
mechanická energia a priestorom
turbíny preteká bez zmeny jej
vlastností. Zatiaľ čo vo svete
potreba a spotreba vody rastie,
podľa štatistických údajov
spotreba vody na Slovensku
má klesajúci trend vo všetkých
odvetviach. Predpokladá sa,
že postupne opäť začne rásť
spotreba vody v poľnohospodárstve,
najmä na závlahy.

Užívanie povrchovej vody na Slovensku (mil. m3)

SEKTOR

2003

2010

2017

VODOVODY

66,449

48,200

47,510

PRIEMYSEL

489,467

392,700

178,980

ZÁVLAHY

65,042

5,800

17,620

OSTATNÉ
POĽNOHOSPODÁRSTVO

0,0094

0,000

0,010

ODBERY SPOLU

620,968

446,700

244,120

Zdroj: Správy o stave životného prostredia na Slovensku

Užívanie podzemnej vody na Slovensku (l/s)
SEKTOR

2003

2010

2017

10 064,94

8 295,00

7 854,60

POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL

329,51

265,00

232,70

OSTATNÝ PRIEMYSEL

999,29

781,00

809,70

POĽNOHOSPODÁRSTVO
A ŽIVOČÍŠNA VÝROBA

385,49

217,20

226,30

RASTLINNÁ VÝROBA A
ZÁVLAHY

380,87

48,70

183,90

SOCIÁLNE ÚČELY

320,74

254,40

236,20

INÉ VYUŽITIE

822,52

967,20

1 063,90

VODÁRENSKÉ ÚČELY

ODBERY SPOLU

13 303,60 10 819,50

10 607,30

Zdroj: Správy o stave životného prostredia na Slovensku
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KTORÁ VODA
JE VHODNÁ
NA PITIE?
VODA Z VODOVODU patrí medzi
potraviny, preto jej kvalita
je pravidelne kontrolovaná.
Na Slovensku je voda z vodovodu
na vysokej kvalitatívnej úrovni, a preto
jej pitie nie je pre nás škodlivé.

je pravidelne kontrolovaná. Avšak,
zvyčajne nepôsobí škodlivo na
organizmus. Pokiaľ si túto vodu
kupujeme balenú v obchode, jej
kvalita bola overená.

ZNEČISTENIE
VÔD

STOLOVÁ VODA je voda
s množstvom minerálov v rozpätí
medzi vodou z vodovodu
a minerálnou vodou.

Zdroje znečistenia vôd môžeme
rozdeliť do dvoch skupín, a to:
1. prírodné – z erózie pôdy,
rozkladných procesov
odumretej fauny a flóry
vo vode a jej okolí,

MINERÁLNA VODA je pravidelne
skúšaná pre zistenie obsahu
minerálov a možných škodlivých
látok. Obsah
minerálov je veľmi
vysoký, preto sa
odporúča minerálne
vody striedať. Táto
voda pochádza
z čistých prameňov.
Údaje o počte
minerálnych
prameňov a vôd na
Slovensku sa líšia
v rozpätí 1 500 –
1 900, pričom nie
všetky sú aktívne
využívané.

LIEČIVÁ VODA
vyviera z liečivých
prameňov
 Studnička pramenitej vody v okolí Hriňovej (Kaletová, 2016)
s vysokým
PRAMENITÁ VODA je voda
obsahom minerálnych látok.
z prameňov horských potokov,
Podľa zloženia zmierňuje rôzne
studničiek v lese a pod. Táto voda
zdravotné problémy (napr. zlepšuje
nepatrí medzi minerálne vody, lebo
činnosť srdca), posilňuje kosti
obsah minerálnych látok môže byť
a metabolizmus (napr. zlepšuje
veľmi nízky. Kvalita týchto vôd nie
trávenie).
14

2.

antropogénne – znečistenie
z domácností, priemyslu,
poľnohospodárstva a iných
činností človeka.

Významné vodohospodárske
problémy spôsobujú:
S organické znečistenie –
dôsledok kontaminácie
vody organickými látkami
pochádzajúcimi z prirodzených
a antropogénnych zdrojov, čoho
ANTROPOGÉNNY –
spôsobený človekom

organizmov
EUTROFIZÁCIA
prítomných
VÔD – obohatenie
vo vode,
vody živinami,
zhoršenie
predovšetkým
kvality vody
dusíkom a/alebo
a stavu
fosforom, čo má za
vodných
následok zvýšený rast
útvarov;
rias a vyšších foriem
S znečistenie
rastlinstva
prioritnými
látkami a inými látkami
relevantnými pre Slovensko –
toto znečistenie môže vážne
poškodiť riečnu ekológiu, tým
ovplyvniť stav vôd a negatívne
ovplyvniť zdravie ľudskej
populácie. Je to znečistenie
spôsobené napríklad umelo
vyrábanými chemickými látkami,
kovmi, pesticídmi a pod.;
S hydromorfologické zmeny –
v tomto prípade dochádza
k prerušeniu kontinuity toku,
zmeny morfologických
KONTINUITA – spojitosť

výsledkom je zhoršený kyslíkový
režim povrchových vôd (napr.
množstvo rozpusteného kyslíka
vo vode), čo ovplyvňuje druhovú
skladbu vodných organizmov;
S znečistenie živinami –
najvýznamnejším dopadom
vysokej záťaže živinami je
eutrofizácia vôd. Tento stav
spôsobuje neželateľné
narušenie rovnováhy

podmienok, odrezanie
priľahlých mokradí
a záplavových území.
Mnohé z týchto opatrení sú
spôsobené aj opatreniami
na ochranu pred povodňami,
zabezpečenie lodnej
dopravy alebo výrobu
elektrickej energie;
S iné antropogénne vplyvy.
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VODA V KRAJINE
Znečistenie povrchových vôd
má vplyv na výslednú kvalitu
vody. Kvalitu vody zisťujeme
podľa skupín biologických,
fyzikálno-chemických,
morfologických prvkov kvality vody
a syntetických a nesyntetických
látok. Na základe výsledkov
zatriedime vodný útvar (rieku,
potok, jazero a pod.) do jednej
z piatich tried ekologického stavu
a dvoch tried chemického stavu

povrchovej vody,
pričom výslednú kvalitu určuje
najhorší výsledok zo všetkých prvkov
pre daný vodný útvar.

od množstva a druhu znečistenia
môže byť voda využívaná
v priemysle, v poľnohospodárstve
alebo na rekreáciu, pokiaľ
spĺňa príslušné normy alebo
po vhodnom spôsobe čistenia ich
bude spĺňať.
Najprísnejšie normy kvality
vody sú pre vody určené
na pitné účely
človeka,

ktoré sú pravidelne
kontrolované. Obdobne aj vody
určené na kúpanie musia spĺňať
normy, aby nespôsobovali
poškodenie zdravia, napríklad
infekcie, kožné ekzémy a pod.

Znížená kvalita vody má vplyv
na jej ďalšie využívanie. V závislosti

 Voda ako prostredie pre život; rak ako znak dobrej kvality vody (Kaletová, 2017)
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SAMOČISTENIE VÔD
SAMOČISTENIE VÔD – schopnosť
vody za účasti spoločenstva
vodných organizmov rozkladať
organické látky na jednoduchšie
až minerálne látky alebo ich iným
spôsobom odstraňovať z vody,
napr. zrážaním, usadzovaním,
vyhnívaním látok pri nedostatku
kyslíka a pod. Tento proces

prebieha na základe fyzikálnych,
chemických, biochemických
a biologických pochodov, ktorých
účinnosť závisí na koncentrácii
rozpusteného kyslíka, organických
látok, teplote vody a aktivite
organizmov, pričom nie je žiadnym
spôsobom ovplyvňovaná činnosťou
človeka.

FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA
A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA
SPU V NITRE

VODA V KRAJINE

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI)
vznikla v roku 1995. Medzi prioritné oblasti činností
FZKI patrí veda a výskum, ktoré sú nevyhnutným
predpokladom naplnenia poslania v oblasti vzdelávania.
Fakulta
garantuje
výchovno-vzdelávací
proces
v akreditovaných študijných programoch na všetkých
troch
stupňoch
vysokoškolského
vzdelávania,
realizovaných kreditovým systémom ECTS.
Prioritne sa sústreďuje na vzdelávanie odborníkov
orientovaných na záhradnícku výrobu, ovocinárstvo,
vinohradníctvo a vinárstvo, zeleninárstvo a kvetinárstvo,
na navrhovanie záhradných a parkových úprav, sadovnícko-architektonické návrhy verejných, vyhradených
a rekreačných priestorov, obnovu a údržbu zelene,
pozemkové úpravy, ochranu pôdy, vôd a ovzdušia,
odpadové hospodárstvo, výstavbu a obnovu vidieka.

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Bakalárske študijné programy (Bc.):
S záhradníctvo,
S krajinné inžinierstvo,
S krajinná a záhradná architektúra,
S pozemkové úpravy a informačné systémy
v poľnohospodárstve.

POUŽITÁ
A ODPORÚČANÁ LITERATÚRA
Správy o stave životného prostredia
na Slovensku: https://www.
enviroportal.sk/spravy/kat21

Informácie na úrovni Európskeho
parlamentu: https://ec.europa.eu/
environment/basics/home_sk.htm

Modrá škola: http://new.modraskola.
sk/

https://ec.europa.eu/environment/
archives/youth/index_sk.html

„VODA, ČO ODTIEKLA,
UŽ MLYN NEPOŽENIE.“
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(Španielske príslovie)

Inžinierske študijné programy (Ing.):
S záhradníctvo,
S International Master of Horticulture Science,
S krajinné inžinierstvo,
S záhradná a krajinná architektúra,
S biotechnika parkových a krajinných úprav.
Doktorandské študijné programy (PhD.):
S záhradníctvo,
S krajinné inžinierstvo,
S záhradná a krajinná architektúra.
FZKI je súčasťou Centra excelentnosti pre integrovaný
manažment povodia v meniacich sa podmienkach
prostredia (CEIMP), ktoré sa špecializuje na oblasť
znižovania rizík zmeny klímy na životné prostredie
a možnosti proaktívnej adaptácie.
FZKI týmto projektom prispieva k zvyšovaniu environmentálneho povedomia a informovanosti laickej
i odbornej verejnosti o možnostiach zmierňovania
dopadov klimatickej zmeny v oblasti vodného
hospodárstva.

19

(85Ï36.$Ò1,$

(XUySVNHãWUXNWXUiOQH
DLQYHVWLþQpIRQG\

PRIORITNÁ OS 2 – Operačný program Kvalita životného prostredia
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy,
Výzva OPKZP – PO2 – SC211 – 2018 - 42 v rámci investičnej priority 2.1 – Podpora
investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov

NÁZOV PROJEKTU:
Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne
informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy
REALIZÁCIA:
11/2019 - 09/2020
MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU:
celé územie Slovenska
CIEĽ PROJEKTU:
objektívne informovať cieľovú skupinu o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy,
ako sú vlny horúčav, sucho, prívalové dažde, povodne, zosuvy pôdy a erózia pôdy.
Projekt zároveň rieši informovanosť cieľovej skupiny v rámci otázky adaptácie na tieto
mimoriadne udalosti.
CIEĽOVÁ SKUPINA PROJEKTU:
študenti stredných a vysokých škôl, pedagógovia, odborníci v dotknutých oblastiach
a široká verejnosť. Cieľová skupina nadobudne relevantné informácie týkajúce sa
dotknutej problematiky projektu.
V RÁMCI TEJTO AKTIVITY VYCHÁDZA DESAŤ NASLEDUJÚCICH BROŽÚR:
S Ochrana proti prírodným katastrofám na Slovensku v súvislosti s globálnou
zmenou klímy
S Historické povodňové značky na Slovensku
S Povodne a ochrana pred nimi
S VODA V KRAJINE
S Erózia pôdy, dôsledky na krajinu a protierózna ochrana
S Sucho
S Klimatizačné závlahy ako adaptačné opatrenia na extrémy klimatickej zmeny
S Nové techniky zavlažovania verejnej zelene v mestských sídlach na zmiernenie
extrémov klímy
S Vodné toky v 21. storočí
S Horúčavy
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre
Tulipánová 7, 949 76 Nitra
www.fzki.uniag.sk
www.vonavestudium.sk
dekfzki@uniag.sk
www.instagram.com/fzki.spu
www.facebook.com/FZKISPUNitra/
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